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 أنواع العٌنات 

 تختلف أنواع العٌنات باختالف الطرق التً تتبع فً اختٌارها وان كانت جمٌعها تهدف إلى :أنواع العٌنات 

تمثٌل جمٌع ممٌزات وخواص المجتمع األصلً ، وان تعدد الطرق فً اختٌار العٌنة ٌوجب على الباحث 

 .المفاضلة

     وفً الواقع هناك نوعان من العٌنات األولى احتمالٌة األكثر استخداما والثانٌة غٌر احتمالٌة بسبب طبٌعة 

 .الموضوع وما ٌأتً من عٌنات فرعٌة تكون فً جمٌع األحوال منتمٌة للعٌنات العشوائٌة أو القصدٌة

 عن دقٌقة بتقدٌرات لتمدنا اإلحصائٌة الطرٌقة استخدام ٌمكن التً العٌنات وهً :لٌةاالحتما العٌنات:- اوالًال 

 عن دقٌقة تقدٌرات الى الوصول من مفردة لكل لالختٌار الفرصة نفس تعطً وهً الدراسة موضوع المجتمع 
  :العٌنات هذه ومن  األصلً المجتمع 

 : البسٌطة العشوائٌة العٌنة -1

  هما أساسٌٌن شرطٌن توفر حالة فً البسٌطة العشوائٌة العٌنة تختار    
  معروفٌن األصلً المجتمع  أفراد جمٌع ٌكون إن : األول 

 عٌنة اختٌار إلى الباحث ٌعمد الحالة هذه مثل ففً ، اإلفراد هؤالء بٌن تجانس هناك ٌكون أن :والثانً
 : التالٌة األسالٌب وفق بسٌطة عشوائٌة

 سحب وٌتم خاص صندوق فً األرقام ووضع األصلً المجتمع أفراد ترقٌم ٌتم حٌث  : القرعة  - أ
 .للعٌنة المناسب العدد نستكمل حتى األرقام

 منها الباحث ٌختار كثٌرة عشوائٌة أرقام بها ٌوجد جداول عن عبارة وهً : ئٌةالعشوا األرقام جدول  - ب
 األرقام لهم الذٌن اإلفراد األصلًالمجتمع  من ٌختار ثم ، األفقٌة أو العمودٌة األرقام من سلسلة
 . المختارة العٌنة هم اإلفراد هؤالء ،وٌكون العشوائٌة األرقام جدول من اخترناها التً نفسها

 كما طوٌلٌن، ووقتاًال  جهداًال  ٌتطلب ذلك ولكن  سهال ٌبدو البسٌطة العشوائٌة العٌنة هذه اختٌار ان الواضح من  
 .األصلً للمجتمع بدقة ممثلة العٌنة هذه كونت ان نضمن ال

 

 : الطبقٌة العٌنة - 2

 نضمن وبذلك ألصلًا المجتمع أفراد جمٌع تجانس هً واحدة حالة فً تختار العشوائٌة العٌنة ان عرفنا     
 وان دائماًال، ٌكون ال قد األصلً المجتمع أفراد بٌن التجانس هذا ولكن ، األصلًلمجتمعها  العٌنة هذه تمثٌل
 بالمهن الملتحقٌن الطالب اتجاهات ٌدرس ان ٌرٌد ما باحث كان ،فإذا متباٌنٌن ٌكون قد المجتمع أفراد

 بالمهن الملتحقٌن الطالب وهو – هنا األصلً المجتمع  ٌعتبر إن بإمكانه فان دراستهم نحو التعلٌمٌة
 أو ٌدرسونها التً والمساقات دراستهم إلى نظرٌتهم ألن ، متجانسٌن إفرادا ٌضم مجتمع هو – التعلٌمٌة
 إذا إما. جمٌعاًال  تمثلهم بسٌطة عشوائٌة عٌنة الباحث ٌختار إن ٌمكن وبالتالً متقاربة تكون إلٌها ٌحتاجون

 الطالب مجتمع أمام هنا فانه التعلٌمٌة بالمهن الملتحقٌن الطالب مشكالت ٌدرس ان الباحث هذا أراد
 ذكوراًال –  بالجنس تتأثر الحالة هذه فً الطالب مشكالت الن متجانس غٌر وهو التعلٌمٌة بالمهن الملتحقٌن

 للطالب االجتماعً بالمستوى وتتأثر ، عاماًال  عشرٌن من وأكثر عاماًال  عشرٌن من اقل ، بالعمر وتتأثر وإناثا
 ٌضم بل متجانسٌن إفرادا ٌضم ال الحالة هذه فً فالمجتمع  ، متعددة واقتصادٌة اجتماعٌة بعوامل تتأثر كما

 :التالٌة الفئات نالحظ ان ٌمكن حٌث ومتباٌنة متعددة فئات أو طبقات
 . الثانٌة السنة وطالب األولى السنة طالب  -

 . اإلناث والطالب الذكور الطالب - 
 . المتفوقٌن وغٌر المتفوقٌن الطالب - 
 . مختلفة اجتماعٌة مستوٌات من الطالب  -
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 ٌتم فكٌف ، عشوائٌة عٌنة نختار وبذلك الطبقات هذه لجمٌع ممثلة العٌنة تكون ان بد ال الحالة هذه مثل وفً
 : ٌلً بما ٌقوم إن الباحث على إن ؟ االختٌار

 . األصلً المجتمع  فً المختلفة الفئات ٌحدد ان  -اوالًال 
 .فئة كل فً الطالب عدد ٌحدد ان -ثانٌاًال 
 فئة كل تمثل بحٌث فئة كل من ثابتة نسبة ذلك فً مراعٌاًال  تمثلها بسٌطة عشوائٌة فئة كل من ٌختار ان -ثالثاًال 
 . الفئة هذه حجم مع متناسباًال  األفراد من بعدد

 -: مثال
   h=3  ونفرض ان عدد الطبقات فً المجتمع  N=50  (عدد المفردات فً المجتمع )اذا كان المجتمع 

  فان  N1= 25 , N2 = 10 , N3=15  حجم  العٌنات   n=12وحجم العٌنة المطلوبة من المجتمع    
 :حجم العٌنات المسحوبة من الطبقات المختلفة ستكون بالشكل التالً 

n1 =  
𝟏𝟐∗𝟐𝟓

𝟓𝟎
 = 𝟔 

n2 =  
𝟏𝟐∗𝟏𝟎

𝟓𝟎
 =   بصورة تقرٌبٌة      𝟐

n3 =  
𝟏𝟐∗𝟏𝟓

𝟓𝟎
 =   بصورة تقرٌبٌة      𝟒

 
 12 =  4+2+6اي ان حجم العٌنة المطلوب سٌكون   

 

      Systematic : العٌنة المنتظمة - ج

 المجتمع  كان فإذا األصلً المجتمع تجانس حالة فً اختٌارها ٌتم العشوائٌة العٌنة إشكال من شكل وهً   
 نقسم فإننا طالبا (20) من مكونة منتظمة عشوائٌة عٌنة نختار ان ونرٌد طالب 200 من  مكوناًال  األصلً

 األول الرقم نختار ثم  (10) ٌه ٌل الذي والرقم نختاره الذي  الرقم بٌن المسافة فتكون    10 = 200/20
 : التالٌة األرقام ٌحملون الذٌن الطالب من مكونة العٌنة تكون وبذلك"  6  "الرقم ولٌكن عشوائٌا

 6 ,  16 , 26 , 36  , ……. 
 

 هذه تعاب ولكن ٌلٌه الذي والرقم رقم كل بٌن ثابتة مسافة اخترنا ألننا منتظمة تسمى العٌنة فهذه          
 دراسة نجري أننا افترضنا فلو ، االجتماعٌة البحوث مجال فً أجرٌت إذا خاصة دقٌقاًال  لٌس تمثٌلها بأنعٌنة ال

 تحوي ال فقد ، خاصة أرقام لها الشقق من ومجموعة منزل لكل فان شقق من المكونة المنازل سكان على
 .الدقٌق التمثٌل عن الفئة هذه ٌبعد ما ،وهذا العلٌا الشقق أو األرضٌة للشقق أرقام أٌة العٌنة

 
 :مثال

 سحب أساس على المبدأ او المسافة ،فنحدد منتظم مجتمع من وحدة 15 بحجم عٌنة اختٌار ٌراد      
 فإذا كان   (1-10)أرقام المفردات ونختار رقم عشوائً من بٌن األرقام  تعطً ثم  10 بعد على الوحدات

 مثال فان بقٌة الوحدات ستحمل األرقام   ( 7 )الرقم 
   7  ,17 , 27 ,37 ,47 ,……… 

 
 
 
 

 



 المسوح اإلحصائٌة

 م علً عبدالزهرة حسن.مدرس المادة م/   إعداد2019-2018قسم اإلحصاء - كلٌة اإلدارة واالقتصاد- جامعة البصرة

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

3 
 

المراحل  المتعددة العٌنة- د 
 

 الىالمجتمع  فتقسم واسعة جغرافٌة منطقة فً متباعدة المجتمع  وحدات ٌكون عندما وتستخدم          
 نصل ان الى وهكذا اصغر وحدات الى هذه تقسم ثم الثانوٌة الوحدات من عدد الى تقسم منها كل أولٌة وحدات

  .المطلوبة الوحدات الى

 من عدد الى المحافظة تقسم بابل محافظة فً الحنطة لمحصول الواحد الدونم غلة دراسة فعند:  مثال
 عشوائٌة عٌنة منها نواحً الى المختارة االقضٌة وتقسم االقضٌة هذه من عٌنة اختٌار وٌتم االقضٌة

 بالمزارع قوائم إعداد وٌتم عٌنة منها ونختار قرى الى المختارة النواحً وتقسم )ةالثانوي الوحدات)
 من أكثر وتستخدم التكالٌف تقلل الطرٌقة وهذه عنها المعلومات لجمع اختٌارها تم التً القرى فً الموجودة 

 .  وحدة 

 احتمالٌة الغٌر العٌنات ":-ثانٌا
 وإنما المختلفة، االحتمالٌة لألسس وفقا تتم وال عشوائً غٌر بشكل اختٌارها ٌتم التً العٌنات وهً        

 من وتقدٌر العٌنة اختٌار فً الباحث ٌتدخل وفٌها ، الباحث ٌضعها معٌنة ومعاٌٌر ٌراتوتقد ألسس وفقا تتم
 تحٌز احتمال هو العٌنات من النوع هذا عٌوب ومن .األصلً البحث مجتمع إفراد من ٌختار ال ومن ٌختار

 .االختٌار فً الباحث
 : ٌلً ما العٌنات هذه أنواع أبرز ومن  

 
 الذي للغرض طبقا باختٌارها ٌقوم الباحث الن نظرا االسم بهذا العٌنة هذه سمٌت : الغرضٌة العٌنة  -1

 العٌنة مفردات فً محددة صفات توفر أساس على اختٌارها وٌتم البحث، خالل من تحقٌقه ٌستهدف
  . البحث محل المجتمع مفردات بها تتصف التً الصفات هً تكون

 :مثال 
 عٌنة ٌختار أن ٌهفعل  الذوبان سرٌعة القهوة أصناف من صنف حول المستهلكٌن أراء دراسة باحث     أراد  

 تتضمن إن المنطقً الغٌر من ألنه ، القهوة من الصنف بهذا والمعرفة التجربة بعض لدٌهم الذٌن اإلفراد من
 . القهوة من الصنف هذا ٌشربون ال أفراد العٌنة

 

 إلى  الدراسة مجتمع تقسٌم أساس على العٌنات من النوع هذا اختٌار ٌتم  :   الحصصٌةالعٌنة  -2

 من طبقة كل من عٌنة الباحث ٌختار ثم البحث، محل بالظاهرة ترتبط التً للخصائص طبقا طبقات
  .المجتمع فً الطبقة حجم مع ٌتناسب المفردات من عدد من تتكون بحٌث الطبقات هذه

 المارة من ٌختار هولكن ، معٌن موضوع حول عن رأٌهم  الشوارع أحد فً المارة باحث ٌسأل قد  :مثال

 بهتش العٌنة هذه أن المالحظ من . البحث مجتمع فً العمرٌة الفئات كل ٌمثل لكً ةمختلف أعمار من أشخاصا
 هذه من االختٌار ٌتم ثم  طبقات، إلى الدراسة مجتمع تقسٌم فً الطبقٌة العشوائٌة العٌنة كبٌر حد إلى

 كل أفراد  اختٌار أسلوب هو بٌنهما الفارق إن إال الدراسة  مجتمع فً النسبً وزنها مع ٌتناسب بما الطبقات
 الصدفة أسلوب استعمال ٌتم بل الحصصٌة، العٌنة فً االختٌار فً العشوائً األسلوب ٌستعمل ال إذ ، طبقة

 . واالجتماعٌة التربوٌة الدراسات وفً العام الرأي دراسة  فً العٌنات من النوع هذا وٌستخدم .والقصد
  :الصدفة عٌنة  -3

 العام الرأي ٌقٌس إن الباحث أراد فلو  .بالصدفة الباحث ٌقابلهم الذٌن اإلفراد من العٌنة          تتكون 
 .الباص فً أو الشارع فً سواء بالصدفة ٌقابلهم ممن الناس من عدد ٌختار فانه ما قضٌة حول للجمهور

 العٌنة هذه إن  المجتمع على نتائجها تعمٌم ٌمكن وال األصلً المجتمع تمثل ال أنها هو العٌنة هذه على وٌؤخذ
 وبسرعة المبحوثة القضٌة حول اإلفراد عن رأي فكرة وتعطً االستخدام سهلة ولكنها فقط، نفسها تمثل
 .  النتائج دقة ة زادت العٌن حجم زاد وكلما


